
  ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG HẢI CHÂU I  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /TB-UBND 

  

Hải Châu I, ngày       tháng     năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo  

phòng chống dịch Covid-19 phường Hải Châu I 

Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn phường diễn biến hết sức phức tạp, 

số ca F0 và F1 liên tục gia tăng trong tuần qua, phường Hải Châu I chuyển từ 

vùng Vàng (cấp 2) sang vùng Cam (cấp 3), sáng ngày 11 tháng 01 năm 2022, 

 hủ tịch U N  phường - Trư ng  an  h  đạo ph ng, chống dịch  OV  -19 

phường(  Đ P  COVID-19 phường) đ  t  chức h p   Đ P  COVID-19 

phường để triển  hai m t số nhiệm vụ  h n cấp thực hiện ph ng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn trong t nh h nh mới  Tham dự cu c h p c  các đ ng ch  

Nguyễn Mạnh Hưng-   Thư Đảng ủy; các đ ng ch  trong Thường trực Đảng ủy, 

UBND, UBMTTQVN phường, trư ng các h i ngành, đoàn thể và các thành 

viên   Đ P  COVID-19 phường.   

Sau  hi nghe  hủ tịch U N  phường triển  hai m t số n i dung cấp bách 

về ph ng, chống dịch COVID-19, ý  iến ch  đạo của đ ng ch     thư Đảng ủy 

và các ý  iến phát biểu của các thành viên dự h p,  hủ tịch Ủy ban nhân dân 

phường-Trư ng   Đ P  COVID-19 phường đ   ết luận như sau: 

1. Đối với Trạm Y tế phường 

Kh n trương tham mưu văn bản gửi cấp trên đề nghị hỗ trợ các trang thiết 

bị, phương tiện, thuốc điều trị để triển  hai điều trị F0 tại nhà theo  ế hoạch, 

tránh xảy ra t nh huống bất ngờ, bị đ ng  

Tham mưu xây dựng quy tr nh xử lý  hi c  phát sinh F0 và F1 để tuyên 

truyền cho người dân, cấp ủy chi b , Ban CTMT, t  dân phố, t  covid c ng 

đ ng,  an điều hành ph ng chống COVID-19   K   hiểu rõ  hi tiến hành t  

chức thực hiện  

Tăng cường truy vết các trường hợp F0 và F1 trên địa bàn phường, đ ng 

thời hướng dẫn đầy đủ các biện pháp theo dõi chăm s c sức  hỏe trong quá tr nh 

cách ly, điều trị cho các trường hợp này. Theo dõi sức  hỏe các F0 tại nhà với 

tần suất thăm  hám 03 lần/ngày theo quy định,  hông để trường hợp F0 phát 

sinh nặng mà  hông được đưa đến cơ s  điều trị  ịp thời  

Phối hợp với văn ph ng U N  phường ban hành các Quyết định phong 

tỏa và Quyết định áp dụng thực hiện cách ly y tế tại nhà đối với F0, F1. Hàng 

ngày báo cáo số liệu: F0, F1 phát sinh; F0 điều trị tại nhà; F0 tr  nặng; số lượt 

xét nghiệm về văn phòng UBND phường trước 15h00 hàng ngày. 

2. Ban chỉ huy công an, Ban chỉ huy Quân sự, Đội quy tắc đô thị 

phường 
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Tăng cường công tác phối hợp trong tuyền truyền, vận đ ng nhân dân, t  

dân phố,  hu dân cư trong quá tr nh triển  hai phong tỏa ( hi chưa c  quyết định 

của cấp trên)  Thực hiện  iểm tra, giám sát,  iểm soát đối với các h  được 

phong tỏa  

Khi phát hiện c  trường hợp vi phạm quy định cách ly y tế, phong tỏa đề 

nghị công an phường chủ đ ng tham mưu ra quyết định xử lý theo quy định của 

pháp luật  

Đề nghị cảnh sát  hu vực phải bám sát địa bàn, nắm rõ các trường hợp F0,  

F1 tại  hu vực do mình quản lý  

3. Văn phòng UBND phường 

Tham mưu xây dựng Kế hoạch ph ng, chống dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn phường năm 2022 đảm bảo vừa thực hiện công tác phòng chống dịch 

đ ng thời th ch ứng linh hoạt, phát triển  inh tế của địa phương, đảm bảo an 

sinh x  h i  

Phối hợp với Trạm Y tế  ịp thời tr nh h  sơ phong tỏa theo đúng quy 

định;  an hành các Quyết định cách ly, Tờ tr nh, Thông báo đến nhân dân về 

chuyển địa phương từ trạng thái cấp đ  dịch mức 2 (vùng Vàng) sang thực hiện 

cấp đ  dịch mức 3 (vùng  am)  Từ các số liệu của Trạm y tế cung cấp, t ng hợp 

và báo cáo hằng ngày đến các thành viên   Đ P  COVID-19 phường thông 

qua nhóm Zalo. 

Sắp xếp lịch h p định  ỳ cho   Đ P  COVID-19 phường định  ỳ hằng 

tháng và các cu c h p đ t xuất (nếu c )  

4. Bộ phận Tài chính 

 ự trù ngu n tài ch nh mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác ph ng, 

chống dịch tại phường Hải  hâu   năm 2022, đảm bảo  inh ph  được chi đúng, 

đủ và  ịp thời cho các lực lượng ph ng, chống dịch từ phường đến  hu dân cư 

 hi c  yêu cầu  

5. Bộ phận Văn hóa – Xã hội 

Tăng cường công tác tuyên truyền ph ng, chống dịch bằng h nh thức lưu 

đ ng, hệ thống truyền thanh phường; phối hợp với Trạm Y tế, Văn ph ng 

UBND phường trong việc treo biển thông báo các trường hợp cách ly F0 và F1 

tại nhà. 

6. Mặt trận và hội đoàn thể 

Đề nghị Mặt trận và các h i đoàn thể từ phường đến  hu dân cư: tuyên 

truyền, hướng dẫn biện pháp điều trị, quy định cách ly đối với các trường hợp 

F0, F1; Vận đ ng h i viên, đoàn viên, nhân dân hiểu, ủng h  và đ ng t nh với 

công tác ch  đạo ph ng, chống dịch của địa phương; Phối hợp hỗ trợ các h  gia 

đ nh F0, F1 khi cần cung ứng về lương thực, thực ph m, vật tư y tế  

7. Tổ Covid cộng đồng 
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Đề nghị các T  Covid c ng đ ng tiếp tục thực hiện công tác vận đ ng 

nhân dân chủ đ ng phòng ngừa, nghiêm túc thực hiện các quy định về thực hiện 

phòng chống dịch, giám sát việc thực hiện quy định cách ly đối với các trường 

hợp F0, F1 tại nhà nhằm ngăn ngừa sự lây lan trong c ng đ ng dân cư. 

Trên đây là n i dung thông báo Kết luận tại cu c h p   Đ P  COVID-

19 phường Hải Châu I, đề nghị các b  phận liên quan nghiêm túc triển khai, 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Đảng ủy phường (báo cáo); 
- Ban ch  đạo P   phường (để thực hiện); 

-   H  ông an phường (để phối hợp); 

- Lưu: VT, VPTK  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Trường Anh 
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